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Opgemaakt door Gertie Perrée op 14-2-2016 

 

 
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Golfvereniging Golfhorst gehouden 
op dinsdag 26 januari 2016 in het clubhuis van de Golfhorst.  
Aanvang 20.00 uur. 

 
Aanwezig: De bestuursleden, Manus Poels, Bas Op het Veld, Gertie Perrée, Giel Boonhof, Marco Van 
de Voort, Chris Besseling en volgens de presentielijst 71 leden. 
Er zijn diverse schriftelijke en mondelinge afmeldingen ontvangen. 

 
1. OPENING. 

Manus opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal woord van welkom 
krijgen de ereleden Ada Beerens en Jan Heijnen en het lid van verdienste Anneke Schoonbeek. 
Geheel volgens traditie krijgen de ereleden én het lid van verdienste het NGF-pasje 2016 
uitgereikt. 
I.v.m. afwezigheid van Bets van der Heijden neemt Aart Polderman haar honneurs waar. 
 

2. VERSLAG VORIGE VERGADERING 27 januari 2015. 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het gemaakte verslag. Het verslag van de Algemene 
Ledenvergadering van 26 januari 2015 wordt ongewijzigd goedgekeurd onder dankzegging aan 
de samenstelster. 
 

3. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Graag wil Manus 1 minuut stilte houden voor de overleden leden van de afgelopen periode. Dit 
waren op 25 januari 2015 Tiny Holtman; 9 februari Eric van de Munckhof, 4 mei Huub van Mierlo 
en op 14 januari 2016 is Leo van Ulft overleden. 
Manus nodigt de aanwezigen uit om te gaan staan en een minuut stilte in acht te nemen om deze 
mensen te gedenken. 
Graag wil Manus de aanwezigen even mee terugnemen naar het reilen en zeilen in de afgelopen 
tijd: 
Vooral door de al veel eerder ontstane financiële situatie van De Golfhorst BV en vervolgens het 
overlijden van onze baanexploitant brak er een nog moeilijkere periode aan ten aanzien van het 
voortbestaan van onze golfbaan en dus van onze vereniging en het toen snel naderende 
golfseizoen. De gesprekken welke we de laatste jaren al voerden met de BV gingen voornamelijk 
direct of indirect over de moeilijke financiële situatie en de perikelen rondom de certificaten van De 
Golfhorst. 
Om onszelf van de financiële situatie te vergewissen, hebben we de bij de KvK beschikbare 
informatie en balanspositie van De Golfhorst BV en de direct daarmee samenhangende BV’s 
meerdere keren opgevraagd en daarmee vastgesteld dat de situatie op zijn zachts gezegd niet 
gezond was.  
Ook de informatie uit andere bronnen over de kredietwaardigheid en het betalingsgedrag bleken 
beiden desastreus. 
De gehele situatie was voor ons aanleiding om medio 2013 contact op te nemen met Bodemzorg, 
welke intussen in een afrondende fase bleek te zijn over de aankoop van het gehele complex 
omdat o.a. de externe financiers dreigden de stekker eruit te willen trekken.  
Met de aankoop konden de financiers grotendeels worden terugbetaald en werd er een bedrag als 
lening apart gezet in een opgerichte stichting (STAK) voor de noodzakelijke aanpassingen van de 
baan, zijnde niet het onderhoud. 

 
BV De Golfhorst huurde vanaf dat moment de baan en de gebouwen, waarmee de exploitatie op 
een positieve wijze kon worden voortgezet. 
Maar al gauw bleken nieuwe en andere problemen op te duiken waardoor de exploitatie en vooral 
het onderhoud weer in gevaar kwam en werden er vanuit de stichting (STAK) maatregelen 
getroffen. 
Vooral de gesprekken met Dick Rootert van Bodemzorg en zijn toezeggingen om extra financiën 
ter beschikking te stellen om een vroegtijdige faillissementsaanvraag door schuldeisers te 
voorkomen; waardoor de deur per direct op slot zou gaan, gaven ons van meet af aan het gevoel 
dat de leden/speelrechthouders serieus werden genomen en zegden wij als vereniging onze 
medewerking toe, voor waar dat mogelijk zou zijn. 
De exploitatie van een golfbaan staat niet in het ondernemersplan van Bodemzorg en dus moest 
er gezocht worden naar mogelijke oplossingen. 
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Een tijdelijke benoeming voor één dag per week van Derk Jolles met zijn vroegere ervaring hier 
op De Golfhorst bracht enige rust, maar de opeenstapeling van nog niet voorziene situaties en 
teleurstellingen leidden vaak tot wanhoop en frustratie. 
Ondermeer doordat de mensen van onze baanadviescommissie een meer dan voortreffelijke rol 
speelden in het bespeelbaar houden van de baan ontstond er een nog betere verstandhouding en 
werden alle voorstellen en of besluiten welke Bodemzorg/het STAK nam of ging nemen, aan ons 
gemeld of werden deze met ons besproken. Bij het in gang zetten van het zoeken naar een 
nieuwe exploitant was er voor de vereniging één belangrijk criterium; we wilden niet worden 
ingelijfd bij een van de grote golforganisaties, zoals Burggolf, Het Rijk of dergelijk. 
Het idee om eens met de heren Swinkels te gaan praten bleek uiteindelijk tot succes te leiden en 
kon ons huiswerk voor een eventuele exploitatie in eigen beheer de prullenbak in. 

 
Manus spreekt op deze jaarvergadering een dankjewel uit aan het adres van de directeur van 
Bodemzorg; Dick Rootert welke zich ondanks alle tegenslagen altijd is blijven inspannen om hier 
het geheel gaande te houden en tot een goed einde te brengen. 
Niet minder dank gaat uit naar onze collega’s van de baanadviescommissie welke hier zonder 
enige vergoeding heel veel werk verrichtten om de boel draaiende te houden. 
Uiteindelijk worden deze noeste werkers hiervoor nog apart door Bodemzorg op een uitgebreide 
manier getrakteerd. 

 
Steeds minder golfers zullen zich in de toekomst verbinden aan een vast lidmaatschap van een 
golfclub. Maar met een zeer gedreven nieuwe exploitant, een vernieuwde hole 5 en met een 
aangepaste rating van de baan in het vooruitzicht, staan wij aan het begin van een nieuwe en 
hopelijk langdurige periode van rust en vooral veel golfplezier hier op de Golfhorst. 

 
4. VERSLAG SECRETARIAAT 2015 

Gertie Perrée leest het jaarverslag voor. De inhoud van het verslag is vanaf 27 januari 2016 te 
vinden op de website van de vereniging, derhalve wordt hier voor de verslaglegging naar 
verwezen. 
 

5. VERSLAG WEDSTRIJDCOMMISSIE 2015 
Marco Van de Voort leest het jaarverslag voor. De inhoud van het verslag is vanaf 27 januari 2016 
te vinden op de website van de vereniging, derhalve wordt hier voor de verslaglegging naar 
verwezen. 

 
6. VERSLAG REGEL- & HANDICAPCOMMISSIE 2015 

Chris Besseling leest het jaarverslag voor. De inhoud van het verslag is vanaf 27 januari 2016 te 
vinden op de website van de vereniging, derhalve wordt hier voor de verslaglegging naar 
verwezen. 

 
7. VERSLAG BAANADVIESCOMMISSIE 2015 

Tijdelijk voorzitter, Chris Besseling, leest het jaarverslag voor. De inhoud van het verslag is vanaf 
27 januari 2016 te vinden op de website van de vereniging, derhalve wordt hier voor de 
verslaglegging naar verwezen. 
 

8. VERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2015 
Tijdelijk voorzitter, Giel Boonhof, leest het jaarverslag voor. De inhoud van het verslag is vanaf 27 
januari 2016 te vinden op de website van de vereniging, derhalve wordt hier voor de 
verslaglegging naar verwezen. 

 
9. VERSLAG PR-COMMISSIE 2015 

Bij afwezigheid van Bets van der Heijden, wordt Aart Polderman verzocht het jaarverslag voor te 
lezen. De inhoud van het verslag is vanaf 27 januari 2016 te vinden op de website van de 
vereniging, derhalve wordt hier voor de verslaglegging naar verwezen. 
Aart wil de leden vragen om zelf te zorgen voor het actueel houden van hun eigen gegevens in 
eGolf4U. 
 
PAUZE 
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10. FINANCIEEL VERSLAG 2015 (VOORAFGAAND AAN DE VERGADERING TER INZAGE 
ONTVANGEN) 
Bas Op het Veld doet uitgebreid verslag op de uitgereikte cijfers vóór deze vergadering aan de 
aanwezigen. De verminderde inkomsten hebben o.a. te maken met het afgelasten van het 
lentetoernooi, vrienden- en vriendinnendag en het Kersttoernooi. Alle commissies hebben goed op 
de kosten gelet. Uiteindelijk heeft dit alles geresulteerd in een positief resultaat van € 3.522,== 
i.p.v. een begroot tekort van € 665,==. Bas is best tevreden met het resultaat. De Algemene 
Reserve wordt verhoogd met het positieve resultaat. 
Niemand van de aanwezigen heeft vragen over het gepresenteerde. 

 
11.VERSLAG KASCOMMISSIE  

Jan Janssen doet verslag namens de kascommissie 2015. 
In de Algemene Ledenvergadering van 27 januari 2015 is het besluit genomen om Piérre 
Duchateau én Jan Janssen te benoemen tot lid van de kascommissie. Piérre en Jan hebben op 
15 januari 2016 de balans per 31 december 2015 en de resultatenrekening over 2015 
steekproefsgewijze onderzocht. 
De penningmeester Bas op het Veld, heeft alle gevraagde stukken zonder voorbehoud overlegd 
en waar nodig een nadere toelichting gegeven. 
De op de Balans opgenomen geldmiddelen zijn afgestemd met dagafschriften c.q. een digitale 
versie hiervan en akkoord bevonden. 
De inkomsten van de contributies van senioren en jeugd zijn beoordeeld. Er zijn in 2015 geen 
oninbare contributies geweest. 
Bij de uitgaven zijn de posten Bestuur, Algemene Kosten en de ICT kosten gecontroleerd. 
De financiële administratie wordt door de penningmeester naar eer en geweten en zeer accuraat 
gevoerd. Hij stuurt met strakke hand waarbij de opgestelde begroting voor 2015 leidend is.  
Piérre en Jan willen de Algemene Vergadering voorstellen om zonder bedenkingen het Bestuur 
décharge te verlenen voor het gevoegde financiële beleid over het boekjaar 2015. 
De aanwezigen gaan hiermee akkoord. 

 
12.BESTUURSVERKIEZING: 
Aftredend is de voorzitter van de BaanAdviesCommissie, tijdelijk voorzitter, Chris Besseling. 
Deze stelt zich herkiesbaar. 

Manus geeft aan dat er zich geen tegenkandidaten hebben aangemeld. Hij stelt voor om Chris 
te herbenoemen. De aanwezigen gaan hiermee akkoord. 

Aftredend is de voorzitter van de JeugdCommissie, tijdelijk voorzitter, Giel Boonhof. Deze stelt 
zich herkiesbaar. 

Manus geeft aan dat er zich geen tegenkandidaten hebben aangemeld. Er is een enigszins 
gewijzigde situatie ontstaan omdat de gelden van de jeugd vanaf 1 januari 2016 waarschijnlijk 
buiten de vereniging om zullen gaan. De Jeugdcommissie heeft aangegeven graag ondersteuning 
te blijven geven bij te organiseren activiteiten t.b.v. de jeugd. In de praktijk moet zich uitwijzen hoe 
een en ander eruit gaat zien. Manus stelt voor om Giel te herbenoemen voor de periode die nodig 
is. De aanwezigen gaan hiermee akkoord. 

 
13.BEGROTING 2016 (zie punt 10) EN DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN DE CONTRIBUTIE:  

Bas geeft een toelichting op de begroting 2016. Bas is er in de begroting van uitgegaan dat er 500 
leden zullen zijn welke € 45,== contributie betalen. Gekozen is om de inning van de 
verenigingsbijdrage te laten verlopen via de nieuwe BV; dit scheelt aanzienlijk in de portokosten.  
Per heden zijn er 382 aanmeldingen voor de Grote Baan en 72 aanmeldingen voor de 
Americabaan. Hiervoor zijn tot vandaag slechts 384 betalingen ontvangen. De businessleden zijn 
hier nog niet bijgeteld en de jeugdleden ook niet. 
Bij de overige inkomsten valt de bijdrage van € 2.000,== van de BV t.b.v. de jeugd weg én de 
bijdrage van € 1.000,== van de BV m.b.t. het clubblad weg. 
Er is een nieuwe zuil en printer aangeschaft. De kosten hiervoor komen in 2016 in de cijfers. De 
rest van de uitgaven zullen redelijk hetzelfde zijn als die van 2015. 
Bas heeft nog eens teruggekeken in het meerjarenplan wat in 2012 opgesteld is. Hierin stond dat 
in 2015 een Algemene Reserve zou zijn van € 25.000,==. In werkelijkheid bedraagt dit € 
40.155,==. Bas is van mening dat dit zeer positief is. 
Graag stelt hij voor om de contributie voor de senioren voor 2015 te handhaven op € 45,== en 
voor junioren € 25,==. 
De aanwezigen gaan hiermee akkoord. 
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14.BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE. 

Na 2 jaar lid te zijn geweest van de kascommissie wordt afscheid genomen van Piérre Duchateau. 
Hij wordt bedankt voor zijn diensten. 
Voorgesteld wordt om Jan Janssen ook voor het jaar 2016 in de kascommissie te benoemen en 
Jan Buskes voor het jaar 2016 en 2017. Als reserve wordt Cees van Beek gevraagd. De 
betrokkenen gaan hiermee akkoord. De aanwezigen ook. 

 
Manus verzoekt de vergadering een extra agendapunt te mogen inlassen.  
De aanwezigen gaan hiermee akkoord. 

Er zijn van die momenten dat het eigenlijk nodig is om bepaalde mensen nadrukkelijk in het 
zonnetje te zetten. 
Manus roept Fried Hoeijmakers naar voren. Manus geeft aan dat in het Bestuur al een hele tijd 
geleden besloten heeft om Fried te mogen benoemen als Lid van Verdienste van Golfvereniging 
Golfhorst. Naast zijn voortrekkersrol met zijn geweldige team van de BAC, Hermine Titulair, Harrie 
Rongen, Donné Perrée, Jan Duijndam en vaak spontane helpers, hebben zij laten zien dat toen er 
een beroep werd gedaan om medewerking te verlenen om het geheel hier gaande te houden, dat 
zij er stonden. 
Toen Manus destijds hierover met Fried sprak gaf hij een korte maar een heel belangrijke reactie; 
hij zei: “Je kunt op ons rekenen Manus”. 
Lid van verdienste wordt je niet zomaar in onze club, daar moet echt iets voor gepresteerd zijn en 
die prestaties zijn bij Fried in ruime mate aanwezig. 
Fried is niet weg te denken op De Golfhorst, Hij maakte 10 jaren deel uit van het bestuur waarin 
hij verantwoordelijk was voor het reilen en zeilen in en om het onderhoud van de baan. 
Nooit gooide hij de handdoek in de ring als er voor de zoveelste keer beloften door de 
verschillende exploitanten niet werden nagekomen en hij door de leden in de baan daarop werd 
aangesproken. 
Twee jaar lang heeft Manus hem van heel dichtbij mogen meemaken als vice voorzitter, daardoor 
leerde Manus hem naast hun vriendschap welke er al eerder was, nog beter kennen. In alles 
bleek dat hij een betrouwbare en toegewijde bestuurder was en nooit werd vergeefs een beroep 
op hem gedaan. 
Bij het organiseren van de vogelteldag, het fotograferen voor het clubblad, als vice voorzitter van 
de baanadviescommissie en ook afgevaardigd in de contacten met de groep welke hier in de 
gemeente actief is voor het  Knopen Lopen en het voorbereiden voor de ratingscommissie van de 
NGF, overal is Fried bij betrokken en bijna vanzelfsprekend heeft hij altijd de leiding in handen. 
Manus verzoekt daarom de vergadering te willen instemmen met de benoeming van Fried als lid 
van verdienste van onze golfvereniging. 
Onder luid applaus gaan de aanwezigen hiermee akkoord. Fried ontvangt een oorkonde en een 
grote bos bloemen voor zijn Els. 
Fried geeft aan geheel overdonderd te zijn, hij had dit niet verwacht maar is er heel blij mee. Hij 
geeft aan in 2015 wel eens gefrustreerd te zijn geweest maar is gebleven omdat de mensen om 
hem heen positief waren en hij veel positieve reakties van de leden ontving. Hij geeft aan veel 
vertrouwen te hebben in de mensen van de Swinkelsche en de BAC gaat door. Hij dankt alle 
leden. 
Fried zal vermeld worden op de Wall of Fame. Na de vergadering zal er gelegenheid zijn om hem 
te feliciteren. 

 
15.RONDVRAAG. 

Wilfried Wieland geeft aan een mail te hebben verzonden naar het Bestuur met het verzoek om 
een agendapunt toe te voegen. Hij heeft antwoord gekregen op de mail maar wil toch vragen om 
uitleg hoe het nu zit met de positie van de certificaathouders. Manus antwoordt dat het Bestuur 
niet beschikt over alle informatie en veronderstelt dat het geld hiervan in de baan is geïnvesteerd. 
De informatie waarover het bestuur beschikt zijn de openbaar beschikbare gegevens van de 
Kamer van Koophandel en diverse bronnen over het betaalgedrag en kredietwaardigheid van de 
BV. In 2013 was duidelijk dat o.a. de bank, als grote schuldeiser een groot probleem vormde voor 
de BV. Dat was ondermeer de reden dat de BV aan het bestuur verzocht mee te willen denken om 
verlost te worden van de certificaten welke een probleem waren door allerlei rechtszaak 
dreigingen en een drempel vormden voor nieuwe speelrechthouders. 
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Door een werkgroep werd een mogelijkheid daartoe uitgewerkt welke het bestuur aan de leden ter 
goedkering wilde voorleggen, maar niet voordat de BV de gedetailleerde jaarrekeingen zou 
overleggen, dat was ook het advies van de NGF. 
Het bestuur heeft deze niet gekregen. 
Gezien de wel beschikbare informatie, heeft het bestuur niet overwogen het faillissement van de 
BV aan te vragen. Wilfred geeft aan dat per 31-12-2015 Erwolar BV is gefailleerd en dat op de 
balens van 2014 een bedrag van € 1.640.000,== stond en dit per 2015 verdwenen is. 
Manus gefet aan dat nog enkele BV’s hieronder hangen en dat het een herkenbaar bedrag lijkt 
voor een achtergestelde lening van 820 certificaathouders. 
De curator heeft de zaak verder in onderzoek. 
Jan Brouwers geeft aan dat per 1-1-2016 alle speelrechthouders ook lid van de vereniging 
dienen te zijn. In het verleden was deze verplichting er niet. Is het nu ook mogelijk om zonder 
speelrecht toch lid te zijn c.q. worden van de vereniging? Manus geeft aan dat de Swinkelsche 
registratieleden heeft en zij golfen tegen betaling van greenfee. Binnen het Bestuur van 
Golfvereniging Golfhorst zal hierover nog gesproken worden en meer informatie zal hierover nog 
volgen. 
Ton Derks vraagt of het mogelijk is om bij wedstrijden tot individuele afrekening bij hole 19 te 
komen i.p.v. per flight. Manus geeft aan dat dit initiatief bij iedereen zelf ligt. Dit gaat buiten de 
vereniging om. 
Jan Slangen  geeft aan een tevreden lid te zijn. Hij is van mening dat Tom Franssen ook bij de 
smeerolie van tevredenheid hoort. Hij heeft begrepen dat Tom tekort gedaan is doordat hij zijn 
overuren niet betaald heeft gekregen. Manus antwoordt dat hij begrepen heeft dat de gemaakte 
overuren van Tom omgezet zijn in vrije dagen. De vereniging kan hier niets aan doen c.q. heeft er 
geen bemoeienis mee maar wel aandacht voor. 
Afko Schoonbeek vraagt of de leden van de Swinkelsche, welke gratis op de Golfhorst mogen 
spelen, ook lid worden c.q. zijn van de vereniging Golfhorst? Manus antwoordt dat dit niet het 
geval is en dat zij ook niet deel kunnen nemen aan wedstrijden, georganiseerd door de Golfhorst. 
De leden van de Golfhorst welke een uitbreiding genomen hebben om op de Swinkelsche te 
mogen spelen zijn ook geen lid van de vereniging aldaar en kunnen ook niet deelnemen aan hun 
georganiseerde wedstrijden. Manus geeft aan dat in de toekomst wellicht wel een soort 
uitwisselingswedstrijd georganiseerd zal gaan worden.  
Afko dankt het Bestuur voor de geweldige voorbereidingen. 
 

16.SLUITING. 
Niets meer aan de orde zijn sluit Manus de vergadering om 21.55 uur en dankt iedereen voor zijn 
c.q. haar inbreng. 
 

 
Aldus opgemaakt Gertie Perrée, 21-2-2016 


